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Aniversariantes do Dia

Alfredo Morlini, Josmar Apparecido, Mario
Rogerio Kavna, Valdir Jacome, Yoshihiro Iwao e
Wellington Moreira. Amanhã Camila Del Carmen,
Guilherme Rossi Junior, Lelis Gerson dos Reis e
Luis Carlos Akira Oride.

Suéller Costa
É jornalista, editora deste caderno e
escreve esta coluna diariamente.

Josmar Apparecido Teixeira
Quem celebra aniversário hoje é o Josmar Apparecido Teixeira. Parabéns pela nova etapa, que promete
lhe proporcionar novas realizações, momentos gloriosos e motivos de sobra para viver plenamente
feliz. Que a sua energia se renove para a concretização de seus sonhos.
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Nada me impedirá de sorrir
Está decidido! Nem a
tristeza, a desilusão, a incerteza, a solidão. Nada
me impedirá de sorrir.
Nem o medo, a depressão, por mais que sofra
meu coração, nada me
impedirá de sonhar. Nem
o desespero, a descrença. Muito menos o ódio
ou a ofensa. Nada me impedirá de viver. Em meio
às trevas, entre os espinhos. Nas tempestades e

nos descaminhos. Nada
me impedirá de crer em
Deus. Mesmo errando
e aprendendo, tudo me
será favorável, para que
eu possa sempre evoluir.
Preservar, servir, cantar, agradecer, perdoar,
recomeçar. Quero viver o
dia de hoje como se fosse o primeiro, o último e o
único. Quero viver o momento de agora como se
ainda fosse cedo, e nun-

ca fosse tarde. Quero
manter o otimismo, conservar o equilíbrio, fortalecer a esperança, recompor minhas energias para
prosperar na minha missão e viver alegre todos
os dias. Quero caminhar
na certeza de chegar, lutar na certeza de vencer
e buscar na certeza de
alcançar.
A mensagem publicada nem sempre está
associada à pessoa homenageada.

Valorização local

Flávio Ramos expõe as suas
obras na Prefeitura de Ferraz
Até o dia 9 de fevereiro,
quem passar pela Prefeitura
de Ferraz de Vasconcelos poderá acompanhar mais uma
exposição de um artista local. Desta vez, as obras são
do pintor ferrazense Flávio
Ramos, que já teve alguns de
seus quadros premiados. A
ação faz parte de uma série
de exposições que a Secretaria Municipal de Cultura
e Turismo está promovendo
no Palácio da Uva Itália, na
Vila Romanópolis.
São dez obras dispostas
pelo saguão do Paço Municipal e no primeiro andar.
As telas, que são de óleo ou
acrílico, retratam sobre vários temas e utilizam-se de
vários estilos dentro da pintura. Flávio explica que sua
inspiração vem de coisas e
paisagens que ele gosta. “Eu
vejo, me agrada, e daí eu tenho que colocar no papel.
Alguns dos meus quadros
também levam sentimentos
que envolvem minha família.
Espero que a exposição traga

Aurélio Alves

Artista já teve alguns de seus quadros premiados

a valorização da arte na cidade”, afirma Ramos.
Flávio Ramos é professor,
pós-graduado em Letras e
acadêmico em Filosofia. Participa de exposições desde
1999, tanto em Ferraz quanto
em outras cidades da região
e na capital, e já teve obras
premiadas, como “O Leite
Materno” e a “Igreja Nossa
Senhora da Paz”.
Segundo o diretor da Cultura ferrazense, Élio Tonalezi,
a pasta tem resgatado inicia-

tivas importantes no que diz
respeito à disseminação da
cultura e valorização do artista. “Estamos sempre abrindo
espaço para a exposição dos
trabalhos dos artistas locais, e
isso não acontecia há muito
tempo. Hoje, essa ação nos
traz satisfação, visto que divulga o trabalho do pintor,
leva a cultura para quem está
na Prefeitura procurando algum serviço, e ainda deixa o
espaço mais bonito”, finalizou Tonalezi.

Horóscopo
Áries

(21/03 a 20/04)

Dia em que a sua moral
e reputação estarão em jogo, se
entrar em contato com pessoas de
caráter duvidoso. Por outro lado, o
fluxo será dos melhores para negócios relacionados com metais.

Libra

(23/09 a 22/10)

Favorecimento no que diz
respeito ao seu interesse pessoal.
Terá ideias brilhantes. Saiba controlar melhor o seu estado de espírito.
Procure não discutir. Providencie a
proteção de um amigo leal.

Instituto Omar Cardoso

Touro

(21/04 a 20/05)

Dia dos mais felizes para
os assuntos ligados ao coração.
Bons lucros devido aos bons contatos com o sexo oposto e elevação
social estão previstos. Pode vir a
obter lucros em jogos.

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Evolução de mente e do
espírito estão previstos para você.
Contudo, deverá evitar precipitações ao realizar negócios. No
trabalho, tome bastante cuidado
com acidentes.

Gêmeos

(21/05 a 20/06)

Dia dos mais afortunados,
quando realizará boa parte de seus
sonhos e anseios, e viverá momentos felizes ao lado da pessoa
amada e dos familiares. Não tente
promover conversas conciliadoras.

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Por mais difíceis que
sejam as circunstâncias deste dia,
você será vencedor. Evite tensões
e procure se entender da melhor
maneira possível com todos. Vença
a sua impulsividade.

Câncer

(21/06 a 21/07)

As influências benéficas
atingirão você neste momento,
quando, então, receberá surpresas
agradáveis, ouvirá boas notícias e
até confissões que poderão ajudá-lo no futuro. Saúde favorecida.

Capricórnio
(22/12 a 19/01)

Devido ao bom aspecto
de Mercúrio em seu horóscopo,
você poderá progredir bastante
profissional e socialmente. Lucrará
no comércio de livros e material de
ensino. Êxito romântico.

Leão

(22/07 a 22/08)

Confie em si mesmo
procurando compreender o seu
valor profissional, relacionando-o
ao bem que poderá causar ao seu
semelhante no futuro. Valorize o seu
intelecto e a sua personalidade.

Aquário

(20/01 a 19/02)

Não assuma compromissos ou responsabilidades sem
antes estudar suas reais condições.
Mais energia, otimismo e determinação lhe são recomendados.
Surpresas agradáveis à tarde.

Virgem

(23/08 a 22/09)

Sua personalidade estará
ressaltada neste período, o que o
tornará mais atraente e simpático.
O fluxo benéfico de Vênus está lhe
dando continuidade, persistência e
objetividade.

Peixes

(20/02 a 20/03)

Alguma prudência é
aconselhável, uma vez que afastará
a possibilidade de se perder em
pequenos negócios. Influências
benéficas. Aproveite o dia para
conseguir promoções.

